
 

Evenementenkalender 
Provincie Antwerpen 

 

Beleven, ontdekken en proeven in de Provincie 

Antwerpen 
Week van de Korte Keten – van zaterdag 26 mei tot zondag 3 juni 
 

Tijdens de Week van de Korte Keten vinden er tal van activiteiten plaats die je letterlijk dichter 

bij de producent en zijn producten brengt. Elke producent brengt uiteraard zijn eigen verhaal 

en speelt zijn eigenheid uit.  

 

 
 

Op de Saffraanboerderij in Herentals kan je aan tafel schuiven voor een brunch met lekkere 

lokale producten. Hoevewinkel Vercammen deelt dan weer een lekkere attentie uit aan 

iedereen die hen bezoek op de markt. Voor een groot en divers aanbod van hoeve- en 

streekproducten kan je terecht op het Lekkers met Streken-terras (Herentals) of op de 

Streekproductenmarkt (Geel). Ook de Buurderijen zetten hun schouders onder deze week. Op 

verschillende locaties kan je bij hen terecht voor lokale, verse producten rechtstreeks van het 

veld.  

 

Op zoek naar een activiteit in jouw buurt? Kijk op www.weekvandekorteketen.be. 

Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten in de provincie Antwerpen. 

Buurderij van Hof Van Leysen – Antwerpen 

27/05  >  14:00 - 17:00 

 

Wekelijks brengen Boeren en Artisanale producenten hun lekkerste producten naar een 

Buurderij in jouw buurt. Je vult je winkelmandje naar eigen smaak en goesting en bestelt 

online. Op het afgesproken tijdstip kom je naar de Buurderij waar je jouw producten ophaalt 

bij de verschillende boeren. Een unieke kans op de persoon achter het product beter te leren 

kennen. 

http://www.weekvandekorteketen.be/


 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/artisanale-markt/  

Buurderij Vinkenhof – Antwerpen 

31/05 > 16:30 - 18:00 

 

Kom kennismaken met al onze Boeren en Artisanale Producenten op Buurderij Vinkenhof! 

Een Buurderij is een voorbeeld van korte keten 2.0, wekelijks brengen Boeren en Artisanale 

producenten hun lekkerste producten naar de Buurderij. Buren, want zo noemen wij onze 

klanten, kiezen online uit al dat lokaal lekkers en vullen hun winkelmandje naar eigen smaak 

en goesting. Op donderdagavond komen ze dan bij de boer zelf hun producten ophalen, doen 

een babbeltje met producenten en met mekaar. 

Door het online bestelsysteem werken we zonder overschotten en is alles ook dagvers! 

Ecologisch verantwoord en topkwaliteit gaan zo hand in hand! 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/de-boeren-komen-naar-onze-buurt-op-de-buurderij/ 

BIO Buurderij ccBerchem – Berchem  

29/05 > 18:00 - 19:30 

 

Op de BIO Buurderij ccBerchem streven wij naar pure, gezonde en authentiek ambachtelijke 

producten aan te bieden. Elke week opnieuw. Kom eens proeven van onze brede aanbod en 

leer de mensen kennen die met passie daarachter staan. 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/bio-buurderij-ccberchem/  

Buurderij De Veldekens– Berchem  

01/06 > 15:30 - 17:00 

 

Een Buurderij is een voorbeeld van korte keten 2.0, wekelijks brengen Boeren en Artisanale 

producenten hun lekkerste producten naar de Buurderij. Buren, want zo noemen wij onze 

klanten, kiezen online uit al dat lokaal lekkers en vullen hun winkelmandje naar eigen smaak 

en goesting. Op vrijdagnamiddag komen ze dan bij de boer zelf hun producten ophalen, doen 

een babbeltje met producenten en met mekaar. 

Door het online bestelsysteem werken we zonder overschotten en is alles ook dagvers! 

Ecologisch verantwoord en topkwaliteit gaan zo hand in hand! 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/kom-kennismaken-met-al-onze-boeren-en-artisanale-

producenten-op-buurderij-de-veldekens/  

Hoevewinkel Vercammen  – Bonheiden  

30/05 > 13:30 - 17:30 

 

Kom langs op de markt en proef van lokaal lekkers! Ontdek heerlijke veldverse groenten, recht 

van het veld en andere artisanale producten, en ontvang een lekkere attentie! 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/lokaal-geteelde-producten-recht-van-het-veld-in-de-

kijker-op-de-markt-in-de-bonheiden/  
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September lokaal – Borgerhout   

26/05 > 08:00 - 16:00 

 

Restaurant. We werken met lokaal geproduceerde producten (koffie van Normo, siropen van 

siroperie Seniow, brood bakker Aldo en Domestique , chocolade van Gusta, ontbijtgranen I 

just love breakfast,Lokerse geitenkaas, ijs van borgergelato, bieren van Cabardouche) Dit zijn 

allemaal kleinschalige producenten die zich dagelijks inzetten voor mooie , eerlijke producten 

en allemaal gelegen te Borgerhout of klein Antwerpen onze groenten zijn van biologische teelt 

van plaatselijke boeren. 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/september-lokaal/  

Kinderboerderij Mikerf – Brasschaat  

27/05 > 14:00 - 17:00 

 

Kinderboerderij Mikerf organiseert op zondag 27 mei traditiegetrouw het Schaapscheerfeest. 

Heb je al eens gezien hoe een schaap geschoren wordt of hoe een kudde schapen 

bijeengedreven wordt door de schaapsherder en zijn hond? Of ben je nieuwsgierig hoe we wol 

verven, wol spinnen of vilten breien? Dat en heel veel meer kan je ontdekken op het 

Schaapscheerfeest op Kinderboerderij Mikerf! Je kan zelfs een wollen deken of tapijt aankopen 

uit het eigen atelier van Mikerf. 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/schaapscheerfeest/  

Tuinderij Joosen – Brecht  

03/06 > 10:00 - 17:00 

 

Boerderijverkoop van bramen, frambozen, yoghurt met fruit, komkommers, appel-

braambessensap, aardbeien, kersen, blauwe bessen, tomaten,.. 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/tuinderij-joosen/ 

Melkveebedrijf Malisart – Edegem  

03/06 > 10:00 - 19:00 

 

Kom op 3 juni genieten van een lekker ijsje, zelf rijden met de tractor, meerijden met de koets 

of mee ronddwalen op de boerderij tijdens de vertellingen van Hilde  

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/hoeve-ijs-bij-bellarosita-melkveebedrijf-malisart/ 

Streekproducten- en ambachtenmarkt Geel – Geel  

30/05 > 18:00 - 22:00 

 

De streekproducten- en ambachtenmarkt in Geel is een gezellige avondmarkt waar 

enthousiaste en begeesterde standhouders hun streekproducten laten proeven en/of hun 

lokale ambachten demonstreren. Het publiek komt zo rechtstreeks in contact met vakmannen 

en -vrouwen uit de eigen streek. Voor zij die er niet genoeg van kunnen krijgen, bestaat 
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uiteraard de mogelijkheid om heel wat moois of lekkers te kopen om er ook thuis van te 

genieten! 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/streekproducten-en-ambachtenmarkt-geel/ 

Hoevewinkel Vercammen – Geel  

02/06 > 08:00 - 12:30 

 

Kom langs op de markt en proef van lokaal lekkers! Ontdek heerlijke veldverse groenten , 

recht van het veld en andere artisanale producten , en ontvang een lekkere attentie! 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/lokaal-lekkers-recht-van-het-veld-ontdekken-op-de-markt-te-

geel/  

Hoevewinkel Vercammen – Heist-op-den-Berg  

03/06 > 08:00 - 13:00 

 

Kom langs op de markt en proef van lokaal lekkers! Ontdek heerlijke veldverse groenten , 

recht van het veld en andere artisanale producten , en ontvang een lekkere attentie! 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/lokaal-lekkers-op-de-markt-te-heist-op-den-berg/  

Wijndomein Roothooft – Herentals  

26/05, 03/06 > 10:00 - 20:00 

 

Kinderboerderij Mikerf organiseert op zondag 27 mei traditiegetrouw het Schaapscheerfeest. 

Heb je al eens gezien hoe een schaap geschoren wordt of hoe een kudde schapen 

bijeengedreven wordt door de schaapsherder en zijn hond? Of ben je nieuwsgierig hoe we wol 

verven, wol spinnen of vilten breien? Dat en heel veel meer kan je ontdekken op het 

Schaapscheerfeest op Kinderboerderij Mikerf! Je kan zelfs een wollen deken of tapijt aankopen 

uit het eigen atelier van Mikerf. 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/rondleiding-met-proevertjes-op-wijndomein-roothooft/  

Belgische saffraan – Herentals  

27/05 > 10:30 - 11:30 en 12:00 - 13:00 

 

Tijdens de Week van de Korte Keten pakt de Saffraanboerderij uit met een originele brunch. Kom 

genieten van het zelfgebakken brood, hoeveboter, vlees- en kaasbeleg, een eibereiding, groenten 

bereidingen, granola’s, hummus, notenpasta’s, gebak, koffie of thee, sap van lokale producent. 

Wie wil, kan ook genieten van een glaasje lokale schuimwijn. Inschrijven op voorhand is verplicht!  

 

Website:  https://weekvandekorteketen.be/event/saffraanbrunch/   

Lekkers met streken-terras – Herentals  

02/06 > 10:30 - 11:00 - 18:00 
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Op zaterdag 2 juni staat het Lekkers met Streken-terras van 11 tot 18 uur op de Grote Markt. 

Twaalf lokale producenten van hoeve- en streekproducten zetten er hun producten in de 

kijker. Wandel rustig langs de kraampjes om kennis te maken met de producten, en zet u 

daarna op het gezellige terras om er uitgebreid van te genieten. 

 

Website: https://weekvandekorteketen.be/event/lekkers-met-streken-terras/  

Bioboerderoij De Kijfelaar– Herentals  

27/05 > 10:00 - 17:00 

 

Aan de hand van een fotozoektocht, breng je een bezoekje aan bioboerderij De Kijfelaar. Nadien is 

er een bio-versnapering en een drankje voorzien. 

 

Website:  https://weekvandekorteketen.be/event/fotozoektocht-de-kijfelaar/ 

Ecofeest Herenthout – Herenthout  

26/05 > 13:00 - 17:00 

 

Op zaterdagnamiddag 26 mei vindt op één locatie zowel een Repair Café, een Share Fair markt 

als een promotiemarktje voor de Korte Keten plaats. Daarnaast kunnen kinderen deelnemen 

aan mondiale workshops. 

Op het marktje kan je korte-keten producten kopen, maar ook proeven van lokale soep, ijsjes 

en ander lekkernij. Je krijgt er informatie over wat de korte keten precies betekent en je 

opgedane kennis testen met een quiz. De winnaar krijgt een pakket met korte keten 

producten. 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/eco-feest/  

Hoevewinkel Van Elven – Laakdal 

28/05, 31/05 en 1/06 > 09:00 - 16:00 

 

We nodige Laakdalse klassen uit om een bezoekje te brengen aan de boerderij. We nemen een 

kijkje op het veld waar de patatjes groeien. Daarna krijgen jullie een rondleiding op het bedrijf 

en zien jullie wat er allemaal gebeurt vooraleer de patatjes bij jullie op tafel komen. 

Neem ook zeker een kijkje in ons gloednieuwe hoevewinkel. Onze winkel is trouwens de hele 

Week van de Korte Keten geopend zodat je dagelijks kan proeven al het lekkers. 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/opening-vernieuwde-hoevewinkel/ 

Ecokids – Laakdal 

29/05 > 10:00 - 15:00 

 

Ecokids: workshop koken met producten uit de korte keten 

Leerlingen uit de Laakdalse basisscholen koken met producten afkomstig van Laakdalse 

boerderijen. 

Workshops rond duurzame voeding (lokaal geteeld, biologisch, afvalarm, eerlijke handel) voor 

de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar, waaronder een kookworkshop. Er wordt gekookt met 
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producten van lokale boeren. Achteraf krijgen ‘de kokskes’ een herbruikbare tas met Laakdals 

lekker mee naar huis om ook daar met hun kookkunsten een lekkere lokale maaltijd op tafel te 

toveren. 

Website: https://weekvandekorteketen.be/event/workshop-koken-met-producten-uit-de-korte-keten/ 

CSA Kraakversbio – Lier  

26/05: 10:30-17:30  

30/05: 13:00-17:30 
 

Bio bloemen en kleinfruit evenals seizoengroeten kunnen geoogst worden. 

Rondleidingen op het veld en uitleg van onze CSA werkwijze (pakketten of zelfoogst) telkens 

om 11u en 15u. Op het mini boerenmarktje vind je ook biologische vlees, brood, sap en eieren 

en ook hapjes en drankjes. 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/csa-kraakvers-bio/  

Hoevewinkel Vercammen– Lier  

26/05: 09:00-13:00  

30/05: 14:00-18:30 

01/06: 14:00-18:30 

02/06: 09:00-13:00 

 

Proeverij in onze hoevewinkel met een leuke attentie voor elke klant! 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/proeverij-hoevewinkel-vercammen/  

Hoevewinkel Vercammen– Lier  

30/05: 13:00 - 15:00 

 

Rondleiding, Workshop en Proeverij Juice Shots met veldverse groenten. 

Na een korte rondleiding op het land- en tuinbouwbedrijf, volgen we een interactieve workshop 

van Gingerwald. Gingerwald is 1 van onze klanten, een Lierse start-up met als nobele missie 

om gezondheid laagdrempelig, makkelijk en zelfs een beetje leuk te maken, zodat óók de non-

health-goeroes overtuigd worden om een shotje puur natuur te nuttigen. 

Met Gingerwald leveren we juice-shots via interactieve juice-corners op bedrijven, maar ook 

particulieren kunnen dit afhalen in de hoevewinkel. 

Website: https://weekvandekorteketen.be/event/rondleiding-workshop-en-proeverij-juice-shots-met-

veldverse-groenten/ 

Hoevewinkel ’t Hertsveld – Mechelen 

29/05 > 19:00 - 22:00 

 

Kookworkshop: Met seizoensgebonden groenten en fruit gaan we aan de slag. Samen met een 

lesgeefster leren we hoe we simpele maar verse dingen op tafel kunnen toveren. Een gezellige 

avond voor iedereen die graag kookt, we maken iets met asperges en nog andere groenten 

recht van ’t veld. Een dessert zal hoe dan ook iets met aardbeien zijn. 
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Website: https://weekvandekorteketen.be/event/kookworkshop/ 

 

30/05 > 19:00 - 22:00 

 

Een namiddagje op het veld voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Samen met de ouders maken we 

een wandeling op het veld en kijken we hoe asperges groeien, we graven eens onder de grond 

en zoeken de eerste aardappelen en we plukken de eerste erwten. Als dit allemaal gelukt is, 

proeven we van een heerlijk en gezond tussendoortje." 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/kijk-en-doenamiddag-op-het-veld/  

Het Vaneleke – Merksplas  

26/05 > 11:00 - 17:00 

 

Op 26 mei worden onze schapen geschoren in combinatie met een boerderijbezoek en vooral 

kennismaking met onze heerlijk verse zuivelproducten van schapenmelk. 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/kempische-schapen-zuivel-i-s-m-het-vaneleke/  

Boerderijpicknick bij Dorpsgemeenschap Widar – Merksplas  

30/05 > 09:30 - 14:00 

 

In het kader van de Week van de Korte Keten nodigt Widar je uit om 30 mei kennis te maken 

met onze dorpsgemeenschap. 

Tijdens een begeleide wandeling ontdek je het verhaal achter onze biodynamische producten. 

We brengen een bezoek aan de boerderij, de tuin, de melkerij, de weverij, de verwerking en 

de winkel 

Als afsluiter kunt u genieten van een boerderijpicknick waarbij u van ons brood, 

zuivelproducten, confituren, gebak etc. kunt proeven. 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/boerderijpicknick-bij-dorpsgemeenschap-widar/  

Buurderij Gaanderlij Ter Linde – Mortsel 

01/06 > 17:45 - 19:00 

 

Een Buurderij is een voorbeeld van korte keten 2.0, wekelijks brengen Boeren en Artisanale 

producenten hun lekkerste producten naar de Buurderij. Buren, want zo noemen wij onze 

klanten, kiezen online uit al dat lokaal lekkers en vullen hun winkelmandje naar eigen smaak 

en goesting. Op vrijdagavond komen ze dan bij de boer zelf hun producten ophalen, doen een 

babbeltje met producenten en met mekaar. 

Door het online bestelsysteem werken we zonder overschotten en is alles ook dagvers! 

Ecologisch verantwoord en topkwaliteit gaan zo hand in hand! 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/kom-kennismaken-met-al-onze-boeren-en-artisanale-

producenten-op-buurderij-popupgaanderij-ter-linde/  

Trezemieke – Retie      

02/06 > 10:00 - 17:00 
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We zetten onze staldeuren van onze boerderij open voor iedereen. Kom kennis maken met 

onze boerderij, geniet van de rust en natuur met een hapje en een drankje 

We denken aan iedereen, voor de kids is er een springkasteel, stro toren en de snoetjes 

kunnen ook omgetoverd worden in dieren, prinsessen of piraten. De mama’s en de papa’s 

kunnen ondertussen genieten van een streekbier of wijntje 

We zijn ook rolstoel toegankelijk. 

 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/trezemieke/ 

 

Slommerhof – Rijkevorsel 

26/05 - 03/06 > 11:00 - 17:00 

 

Hoeveterras met ijs gemaakt van schapenmelk. Ook mogelijkheid tot proeven van yoghurt van 

schapenmelk. Speeltuin voor kinderen is voorzien. Gelegenheid tot het zien van melkschapen 

en hun lammeren. 
 

Website: https://weekvandekorteketen.be/event/slommerhof/  

Rondleiding zelfoogsttuin de Troef – Turnhout 

26/05 > 11:00 - 15:00 

 

Heb jij zin om op een creatieve manier kennis te maken met de streekproducten van regio 

Turnhout? Kom dan op 26 mei naar de stadsboerderij Turnhout. Hier organiseren we voor jong 

en oud een rondleiding in onze zelfoogsttuin! Als afsluiter zal er een picknick plaatsvinden met 

streekgebonden producten. De rondleiding zal doorgaan van 11u tot 12u30 gevolgd door een 

picknick vanaf 13u. 
 

Website:  https://weekvandekorteketen.be/event/rondleiding-zelfoogsttuin-de-troef-en-picknick-met-

streekgebonden-producten/  

Buurderij ’t Gasthuis – Wijnegem 

29/05 – 03/06  > 17:00 - 18:00 

 

Tijdens de week van de korte keten organiseert Buurderij 't Gasthuis een week 'Kokeneten' 

met de Buurderij....van dinsdag 29/05 tem zondag 3/06....voor elke dag een leuk diner recept 

met bijna uitsluitend producten van onze Boeren en Producenten. Onder de bestellers van de 

bijeenkomst op dinsdag 29/05 verloten wij een leuke gevulde Buurderij tas! 
 

Website: https://weekvandekorteketen.be/event/buurderij-t-gasthuis/   

Culinaire tocht met huifkar of fiets – Zoersel 

03/06  > 10:00 - 20:00 

 

Op zondag 3 juni organiseren de Landelijke Gilde Halle – Sint-Antonius en Landelijke Gilde 

Zoersel een culinaire fiets- en huifkarrentocht.Binnen het project Dorp in de Kijker wordt een 
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project uitgewerkt: 'de landbouwlus: zaaien, zien en zorgen in Zoersel'. Deze landbouwlus 

bestaat onder meer uit een fietsroute met onderweg aandacht voor landbouweducatie. De lus 

loopt ook via diverse zorginstellingen in elk van de deelgemeenten. 
 

Website: https://weekvandekorteketen.be/event/culinaire-tocht-met-huifkar-of-fiets/ 
 

Vormingplus regio Antwerpen – Zwijndrecht 

30/05, 03/06 > 10:00 – 12:30 

 

Op 26 mei worden onze schapen geschoren in combinatie met een boerderijbezoek en vooral 

kennismaking met onze heerlijk verse zuivelproducten van schapenmelk. 

 
Website: https://weekvandekorteketen.be/event/workshop-vegetarisch-broodbeleg-lunch-inbegrepen/  

Pluk- en snoeptuin – Zwijndrecht  

36/05: 10:00-17:00 

27/05: 14:00-17:00 

30/05: 14:00-17:00 

02/06: 10:00-17:00 

03/06: 14:00-17:00 

 

Kom langs en geniet van onze heerlijke proevertjes van al het lekkere seizoensgebonden 

groenten en fruit recht van het veld die onze deelnemers van de zelfoogst zelf zullen bereiden. 

Er zullen ook rondleiding gegeven worden met uitleg over de csa zelfoogstboerderij, het 

paddenstoelenproject, biologische landbouw, korte keten enz… 

 

Website: https://weekvandekorteketen.be/event/de-pluk-snoeptuin-csa/  
 

Waar:  

In de provincie Antwerpen en de rest van Vlaanderen 

 

Website: 

www.weekvandekorteketen.be  

 

Social media: 

https://www.facebook.com/weekvandekorteketen/  

 

Meer info: 

weekvandekorteketen@provincieantwerpen.be  

ALGEMENE PERSINFO EVENEMENTEN 

Voor meer informatie over deze evenementen, kan je steeds terecht bij: 

 

Perscontact: 

Evelien Aerts 

Adviseur communicatie landbouw en platteland 

M 0472 68 93 42 

E evelien.aerts@provincieantwerpen.be  

https://weekvandekorteketen.be/event/culinaire-tocht-met-huifkar-of-fiets/
https://weekvandekorteketen.be/event/workshop-vegetarisch-broodbeleg-lunch-inbegrepen/
https://weekvandekorteketen.be/event/de-pluk-snoeptuin-csa/
http://www.weekvandekorteketen.be/
https://www.facebook.com/weekvandekorteketen/
mailto:weekvandekorteketen@provincieantwerpen.be
mailto:evelien.aerts@provincieantwerpen.be


 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden via 

ftp.provincieantwerpen.be/Weekvandekorteketen  

gebruikersnaam= pers, paswoord= pers 

 

    

 

ftp://ftp.provincieantwerpen.be/Weekvandekorteketen

